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Nanoteknoloji ve 
teknik tekstiller

Metrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılan ve milyarda bir 
anlamına gelen “Nano” kelimesi Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcük 
olup anlamı cücedir. Nano bilim ve nano teknolojinin tam manasıyla bir tanımı 
bulunmamakla birlikte genel görüşe göre 1-100 nanometre boyutlarda maddelerin 

anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarak 
tanımlanabilir1.

19. yüzyıldan itibaren insanlığı derinden etkileyen devrimler yaşandı. Endüstri devrimi tekstil, 
demiryolu, otomotiv alanlarında büyük gelişmeleri, takip eden “Enformosyon devrimi” ise 
hayatımıza bilgisayarların girmesini beraberinde getirdi, nanoteknoloji ile yeni bir boyut 
kazandı (Şekil 1). Yeni bir teknoloji devrimi olarak algılanan nanoteknolojinin, 2025 yılına kadar 
gelişme sürecini tamamlayıp, hayatın her alanına gireceği tahmin ediliyor.
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Şekil 1: 19. Yüzyıldan Günümüze İnsanlığı 
Derinden Etkileyen Sanayi Devrimleri2

Ekonomistler nanoteknolojinin yeni bir 
sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yüzyıla 
damgasını vuracağına inanıyor. Yakın bir 
gelecekte, bir ülkenin nanoteknolojideki seviyesi 
o ülkenin gücünün bir göstergesi olabilecek. 
Nanoteknolojinin öncelikle malzeme ve 
biyoteknoloji alanlarında gelişeceği ancak 10-
15 yıl sonra elektronik ve spintronikte, özellikle 
moleküler elektronikte ağırlığını hissettireceği 
bekleniyor. Nanomalzemelerin olağanüstü 
özellikleri hemen hemen her alanda; savunma 
sanayinde, tekstilde, otomotiv sanayinde, 
inşaatta, yeni tedavi yöntemlerinde ve ilaç 
sanayinde devrim yaratacak.2

Tekstil sektöründe nanoteknoloji

İnsanlar yüzyıllardır, günlük yaşamlarının 
hemen hemen her alanında tekstil ürünlerini 
kullanıyor. Başlangıçta sadece örtünme, 
barınma ve dekorasyon amacıyla kullanılan 
tekstil ve hazır giyim ürünlerinde, özellikle son 
50 yılda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. 

Özellikle son yıllarda yeni teknolojilerle 
üretilen yüksek teknolojik liflerle ilgili olarak 
dünyada oldukça yoğun bilimsel araştırmalar 
yapılıyor; çok ilginç lif ve kumaşlar üretiliyor 
(Resim1).3

Tekstil endüstrisinde nanoteknoloji 
uygulamaları;  

•	 Nano boyutta lif üretimi ile nano ağ 
dokudan oluşan yüzeylerin elde edilmesi,

•	 Tekstil terbiye işlemlerinde nano boyutta 
partiküller kullanılarak yüzeylere 
fonksiyonel özellikler kazandırılması 
şeklinde görülüyor.4

Nanoteknoloji ile üretilen tekstil 
ürünlerinden beklenilen özellikler şunlar:

• Buruşmazlık, 
• Anti statiklik,
•  Su geçirmezlik, 
• Leke tutmazlık
• UV koruyuculuk, 
• Antimikrobiyallik,
• Daha iyi boyanabilirlik,
• Yanmazlık veya güç tutuşurluk,
• Aloeveralı çarşaflar, 
• Böceksavar gömlekler,
• Masaj yapan ayakkabılar, 
• Selülit kremi yerine geçen 
çoraplar, 
• Baş ağrısı için ağrı kesici görevi 
gören bereler,
• Ter kokusunu önleyen ve etrafa 
parfüm kokusu yayan gömlekler, 
çoraplar, 
• Işık, basınç, kimyasal gibi çeşitli 
dış etkilerdeki değişmelerle renk 
değiştiren ürünler, 
• Nabız, sıcaklık, tansiyon gibi 
vücut fonksiyonlarındaki değişmeleri 
belirleyip kullanıcıyı uyarmak,
• Bilgisayar, yol bilgisayarı, 
müzikçalar, cep telefonu, internet 
bağlantı elemanı gibi işlevlere sahip olan 
cihazlar,
• Vücut işlevlerimizi kontrol 
edebilen, gerektiğinde ilaç veren 
ürünler.4

Teknik tekstiller

Nanoteknoloji kullanılarak üretilen tekstil 
ürünlerini teknik tekstiller olarak adlandırmak 
mümkün. Teknik tekstiller; “Estetik ya da 
dekoratif özelliklerinden ziyade, sahip oldukları 
teknik ve performans özellikleri için imal 
edilen tekstil malzemeleri ve ürünleri” olarak 
tanımlanıyor.3

Resim: 1

Özellikle uzay, havacılık, savunma, tıp gibi 
ileri teknolojinin kullanıldığı alanlarda kritik role 
sahip olan teknik tekstiller, günlük yaşamımızda 
da spor, gezinti ve eğlence giysileri, döşemeler, 
mobilyalar, bina ve bina donanımı gibi alanlarda 
aktif olarak kullanılır hale geldi. Gelecekte ise 
teknik tekstillerin insan yaşamında daha çok 
yer edineceği ve vazgeçilmez ürünler arasına 
yerleşeceği bekleniyor.3

Teknik tekstillerin diğer tekstillere göre 
benzersiz yapısı ve üstünlüğü, çoğunlukla

teknolojik problemlere, bazen de 
mühendislik problemlerine çözümler 
sağlanmasında tekstil biliminin ve teknolojisinin 
prensiplerinin uygulanması ve anlaşılması 
gereksiniminde yatıyor.3

Teknik tekstillerin özellikleri dört ana grupta 
sınıflandırılabilir.3

1. Mekaniksel özellikler: Teknik 
tekstillerden beklenen mekaniksel özellikler 
mukavemet, takviyelendirme ve elastikiyet 
olarak üç gruba ayrılabilir.

Emniyet kemeri, dağcılık ipleri, bağlama 
ipleri, hava yastığı, balistik yelek gibi teknik 
amaçlı kullanılacak tekstillerden istenen özellik 
yüksek mukavemettir. Ürünün mukavemetli 
olması yüksek mukavemetli lif kullanımı 
yanında tekstil yüzeyinin doku yapısıyla da 
yakından ilgilidir.

Teknik tekstillerden beklenen diğer 
mekaniksel özellik takviyelendirmedir 
(matriksin kuvvetlendirilmesi). Teknik tekstiller, 
termoset veya termoplastik polimer reçineler, 
kauçuklar, betonlar, metaller, seramikler gibi 
matriksleri takviyelendirecek dayanım ve katılık 
özelliklerine sahiptir. 

Teknik tekstillerden beklenen üçüncü 
mekanik özellik elastikiyettir. Teknik tekstil 
ürünleri, sahip olduğu esneklik ve elastikiyet 
sayesinde otomobil endüstrisinden paketleme 
endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanım 
alanı buluyor.

2. Değiştirme özellikleri: Teknik tekstiller 
gözenekli malzemeler olması nedeniyle belirli 
büyüklükteki partiküllerin geçmesine izin 

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1252015 OCAK124 Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji

vermesi, daha büyük partiküllerin geçişini 
engellemesi, ısı iletim veya yalıtımı, elektrik 
iletim veya yalıtımı gibi özellikleri sayesinde bir 
malzemenin durumunda değişiklik yapabilme 
özelliğine sahiptir.

3. İnsan sağlığı ile ilgili özellikler: Tekstil 
malzemeleri, mikro organizmalara karşı 
korunma, protez, ameliyat malzemeleri, 
dokulara uyumlu parçalar veya biyolojik olarak 
vücutta çözünebilen malzemeler olarak insan 
sağlığı açısından önemli olan birçok alanında 
kullanılıyor.

Teknik tekstillerden beklenen önemli 
özelliklerden biri anti - bakteriyel özelliktir. İç 
giyim, çorap ve ameliyat önlüğü, hasta yatak 
örtüleri gibi amaçlarla kullanılan tekstiller, anti-
bakterial özelliği ile mikro organizmalara ve 
sonucunda oluşan pis kokulara karşı korunma 
sağlanıyor.

Ameliyat ipliği, protez, yapay doku gibi 
malzemelerde vücuda uyumluluk özelliği onun 
toksik olmaması ve istenmeyen tepkimeye 
girmemesi ile belirlenirken, biyolojik bozunması 
makro moleküllerinin mikro organizmalardan 
tarafından parçalanması ile ilgilidir ki açığa 
çıkan ürünler zararlı olmamalı. Bu amaçla 
vücuda uyumlu ve biyolojik olarak bozunabilen 
tekstiller geliştirildi.

4. Koruma özelliği: Koruma işlemi 
çok çeşitlilik gösteriyor. Kullanılan tekstil 
malzemesi ile kullananların ısıl, mekaniksel, 
kimyasal, elektriksel ve radyasyon gibi 
etkilerden korunması sağlanabilir.

İlave katkılarla tekstil yüzeyinin termal 
koruma özellikleri geliştirilebilir (faz değiştiren 
malzemeler). Ateşe karşı koruma insan sağlığı 
ile ilgili diğer bir özellik. Tekstillerin aleve 
karşı dayanıklılık özelliği kullanılan yere ve 
ihtiyaç duyulan seviyeye bağlıdır. En iyi koruma, 
itfaiyeci elbiselerinde olduğu gibi, termostabil 
ve aleve dayanıklı lif kullanımı ve uygun doku 
yapısıyla sağlanabilir. Tekstil malzemesinin alev 
alma davranışı, tutuşma direnci, yayılma süresi 
ve büyüme süresinin ölçülmesiyle belirlenir.

Mekanik koruma ile tekstillerin, balistik, 
bıçak kesmeleri, delinme, şarapnel parçaları, 
metal eriyik sıçramaları ve saldırılara karşı 

vücudu koruması sağlanıyor. Bu özellik ise 
yüksek performanslı lif kullanımı ve uygun doku 
yapısıyla elde ediliyor.

Birçok endüstri kolları, zararlı kimyasal ve 
gazlar kullanıyor. Zararlı bu maddelerin vücuda 
temasının önlenmesi yine teknik tekstillerin 
kimyasallara karşı koruma özelliği olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu amaçla süreli kullanımlı, 
süresiz kullanımlı ve atılabilir koruyucu elbise 
ve eldivenler yapıldı. 

Korunma özelliklerinin diğer bir maddesi, 
nefes alabilme ve geçirmezliktir. Bu özellik, 
malzemenin su buharını geçirmesi ancak suyun 
sıvı olarak geçmesine müsaade etmemesi 
anlamına geliyor. Bu ise, tekstil yüzeyinin mikro 
gözenekli kaplamalarla kaplanması, mikro elyaf 
kullanımı, tekstil yüzeyinin hidrofil film veya 
mikro gözenekli film ile lamine edilmesi ile 
sağlanıyor.

Teknik tekstillerin yukarıda söz ettiğimiz 
özelliklerinin yanı sıra; Elektrik 
yalıtımı, UV koruması, NBC 
(nükleer, biyolojik ve kimyasal) 
koruması, Fosforesans ve 
fluoresans özellik göstermesi 
ile Elektro-manyetik alanlardan 
koruma gibi özellikler de 
bekleniyor.3

Sonuç olarak;

Her geçen gün çok daha fazla 
önem kazanan teknolojik ilerleme, 
insan yaşamının her alanında 
etkisini hissettirip beklentilerin 
yükselmesine yol açıyor. 
Dolayısıyla tekstil sektöründe de 
rekabet edebilmek ve piyasada 
iyi bir yer edinebilmek için, artık 
sadece üretmek değil, olabilecek 
en kaliteli, en iyi ve en yüksek 
performansa sahip tekstil yüzeyini 
üretmek gerekli hale geldi. 

Tekstilde kullanılan malzemelere, 
nanometre boyutlarında farklı özellikler 
kazandırılması, çok önemli gelişmelere 
yol açacak. Gören ve hisseden kumaşlar, 
antimikrobiyal malzemeler, akıllı giysiler de 
üretilecek (Resim 2).5
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1. http://nanoteknoloji.nedir.com
2. Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2006
3. Eray,F., Erol, Ş., Altunok E.,Design Of TextileSurfacesProducedWith New Technologies And 

Strategic CivilDefenceUniforms, Tunus-Cirat3
4. Şafak,Ş., Tekstilde Nanolifler, Kullanım Alanları Ve Nanolif Üretim Yöntemleri, Uludağ 

Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Ekim 2012
5. Aysel Kargıoğlu, http://www.yaklasansaat.com

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172

